UG.Or.RG. 0oo2.47.2018.PZC
Protokół Nr XLVII/18
z Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 2 sierpnia 2018r.
W dniu 2 sierpnia 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się XLVII Sesja Rady
Gminy. Godzina rozpoczęcia: 13:00, zakończenia: 13 : 35.
Sesja zwołana została w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) i przebiegała zgodnie z przyjętym porządkiem
obrad.
Ad.1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
Obrady Sesji otwiera Przewodniczący Rady Gminy radny Marek Płaza. Wita wszystkich
przybyłych na posiedzenie Radnych. W imieniu Radnych wita Zastępcę Wójta, Sekretarza
Skarbnika Gminy, Kierownika Referatu Strategii i Rozwoju, kierowników jednostek
organizacyjnych, sołtysów, pracowników Urzędu, oraz wszystkich przybyłych na Sesję.
Na podstawie listy obecności stwierdza, że na stan 15 radnych, w chwili otwarcia obrad
w Sesji uczestniczy 11 radnych, czyli Sesja jest prawomocna do podejmowania
uchwał i ważnych decyzji w sprawach objętych porządkiem obrad. Radni nieobecni: r.
Elżbieta Piekarska (usprawiedliwiona: zwolnienie lekarskie), r. Małgorzata Jabłońska-Bauer
(usprawiedliwiona: zwolnienie lekarskie) r. Daniel Dutkiewicz (nieusprawiedliwiony) i r.
Dariusz Szymański (nieusprawiedliwiony).
Z uwagi na obchodzoną w dniu wczorajszym 74 rocznicę Powstania Warszawskiego prosi
Radnych o uczczenie pamięci Powstańców minutą ciszy.
Przypomina, że obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych w związku z czym prosi, by
podczas wystąpień nie narazić się na zarzut ujawnienia danych osobowych osobom
nieupoważnionym.
Ad.2. Przyjęcie porządku obrad;
Przewod. RG informuje, iż porządek obrad wraz z zaproszeniem na Sesję oraz projektami
uchwał i innymi materiałami sesyjnymi, został Radnym przekazany w regulaminowym
terminie.
Pyta o uwagi i ewentualne propozycje zmian do porządku obrad. Ze strony Radnych brak
zgłoszeń.
Porządek obrad realizowany podczas XLVII Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Sprawy organizacyjne;
4. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Gminy;
5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie Gminy Biesiekierz;
2) w sprawie Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy Biesiekierz;
3) w sprawie pozbawienia w części kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z
użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Biesiekierz;
4) w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Biesiekierz na lata 2015 – 2020;
5) w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Bielicach w 2018
roku;
6) w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2018 rok;
7) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2018 –
2028.
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7. Trybuna obywatelska;
8. Interpelacje i zapytania radnych;
9. Wolne wnioski i zapytania;
10. Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.
Przewod. RG przechodzi do kolejnego punktu, którym jest:
Ad3. Sprawy organizacyjne;
Przewod RG informuje, że w dniu 1 sierpnia w Bibliotece Gminnej odbyła się uroczystość z
okazji obchodów powstania warszawskiego, dziękuje p. Dyrektor Agnieszce Hryniewicz oraz
jej współpracownikom za przygotowanie na tę okoliczność pięknej uroczystości.
Przewod. RG przechodzi do kolejnego punktu, którym jest:
Ad4. Przyjęcie protokołu z obrad ostatniej Sesji Rady Gminy;
Przewod. RG informuje, iż do przyjęcia jest protokół z obrad XLVI Sesji Rady Gminy
z dnia 28.06.2018r. Zgodnie z § 41 ust.3 Statutu Gminy, protokół był wyłożony do
publicznego wglądu w Biurze Rady przed terminem sesji. Jako Przewodniczący Rady
zapoznał się z nim i nie wnosi uwag. Zgodnie ze Statutem, przyjęcie przez Radnych
protokołu z poprzedniej sesji nie wymaga jego odczytywania na sesji. Pyta, czy Radni
zgłaszają uwagi, bądź wnoszą o jego uzupełnienie. Brak zgłoszeń. Przewod. RG informuje,
że wobec braku uwag ze strony Radnych, w/w protokół uznaje za przyjęty.
Przewod. RG przechodzi do kolejnego punktu, którym jest:
Ad. 5. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami;
Przewod. RG prosi Zastępcę Wójta Gminy o przedstawienie sprawozdania z działalności między sesjami.
Zastępca Wójta informuje o podejmowanych w ciągu tego okresu najważniejszych działaniach organu wykonawczego, m.in. mówi o:
10 lipca br. Wójt uczestniczył w spotkaniu MLGR dotyczącym podsumowania projektu Budowy centrum w Kotłowie;
10 lipca Zastępca Wójta brał udział w spotkaniu w Szczecinie odnośnie PROWu i możliwości
uzyskania dofinansowania do budowy dróg, na co zamierzamy złożyć wniosek;
18 lipca marszałek umieścił na liście nasz Lokalny Program Rewitalizacji, co oznacza, że możemy rozpocząć podejmowanie zapisanych w Programie działań;
24 lipca Skarbnik wspólnie z Tomaszem Hołowatym podpisali umowę z Funduszu Sprawiedliwości na zakup 4 defibrylatorów zewnętrznych i bosaków dielektrycznych dla naszych jednostek OSP.
Odnośnie spraw bieżących dodaje, że realizowany jest remont przedszkola w Parnowie i
wszystko wskazuje na to, że do czasu rozpoczęcia nowego roku szkolnego prace zostaną zakończone. Rozpoczęły się także roboty ZITOwskie na terenie Starych Bielic, budowa dróg i
kanalizacji deszczowej. Informuje, że po przyjęciu przez Radnych uchwały w sprawie zmian w
budżecie możliwe będzie już jutro podpisanie umowy na budowę świetlicy w Kotłowie, a niebawem również drogi w Laskach Koszalińskich. Odnośnie planowanej wcześniej budowy
świetlicy w Parsowie mówi, że zadanie to zostanie przesunięte na przyszły rok do końca
kwietnia, z uwagi na aktualnie zbyt wysokie ceny wykonawców.
Przewod. RG pyta Radnych o pytania do wystąpienia Zastępcy Wójta, Brak zgłoszeń.
Przewod. RG przechodzi do kolejnego punktu, którym jest:
Ad 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1)

w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i

2

odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Biesiekierz;
Przewod. RG wyjaśnia, że projekt szczegółowo omawiany był na posiedzeniu komisji
wspólnych.
Przewod. RG prosi Radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń.
Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 11,
przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
2) w sprawie Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych Gminy
Biesiekierz;
Przewod. RG informuje, że na komisjach wspólnych r. Paweł Grajper zgłosił uwagę, by na
bramach cmentarnych wywieszone zostały cenniki zatwierdzone przez Wójta.
Przewod. RG prosi Radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń.
Informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania: za – 11,
przeciw -0, wstrzyma.-0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
3) w sprawie pozbawienia w części kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie
jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie Gminy Biesiekierz;
Przewod. RG przypomina, że na komisjach wspólnych Zastępca Wójta p. Jan Rodak wyjaśniał
czego dotyczy projekt uchwały i jakie korzyści niesie dla Gminy.
Przewod. RG prosi Radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń.
Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 11, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
4) w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Biesiekierz na lata 2015 –
2020;
Przewod. RG informuje, że na posiedzeniu wspólnym temat omawiany był przez Kierownika
Referatu Strategii i Rozwoju.
Przewod. RG prosi Radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń.
Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 11, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
5) w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych
Bielicach w 2018 roku;
Przewod. RG prosi Radnych o uwagi i pytania. Brak zgłoszeń.
Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 11, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
6) w sprawie zmian w budżecie Gminy Biesiekierz na 2018 rok;
Przewod. RG przypomina, że p. Skarbnik szczegółowo omawiała temat na komisjach wspólnych, jak również udzieliła dodatkowych wyjaśnień przed dzisiejszą sesją.
Przewod. RG prosi o opinię Przewodniczącą Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego r.
Annę Bejnarowicz. Przewodnicząca informuje o pozytywnej opinii komisji do tego i następnego projektu uchwały.
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Przewod. RG prosi Radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń.
Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 11, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
7) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na
lata 2018 – 2028.
Przewod. RG prosi Radnych o uwagi i zapytania. Brak zgłoszeń. Przypomina, że opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego jest pozytywna.
Przewod. RG informuje o przystąpieniu do głosowania projektu uchwały. Wynik głosowania:
za – 11, przeciw – 0, wstrzyma. – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewod. RG przechodzi do kolejnego punktu, którym jest:
Ad. 7. Trybuna obywatelska;
Ponieważ nie ma zapisów na listę mówców, Przewodn. RG zamyka realizowany punkt porządku obrad i przechodzi do następnego, którym jest;

Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych;
Przewodn. RG prosi Radnych o zabranie głosu.
r. Jan Wypych pyta o termin remontu drogi i spowalniacze wzdłuż miejscowości Kraśnik.
Jan Rodak odpowiada, że remont drogi przy świetlicy będzie realizowany w najbliższym czasie, jesteśmy na etapie poszukiwania wykonawców. Odnośnie spowalniaczy wkrótce odpowie
Radnemu, po zapoznaniu z aktami sprawy.
Przewodniczący RG przypomina, że na wspólnym posiedzeniu komisji Zastępca Wójta rozdał
Radnym plany inwestycyjne na kolejne 5 lat z podziałem na poszczególne sołectwa.
J. Rodak dodaje, że są to propozycje, które są do rozważenia, prosi o zebrania rad sołeckich i
decyzje czy drogi zaplanowane do remontu odpowiadają potrzebom mieszkańców. Proponuje
Radnym spotkanie w Urzędzie 9 sierpnia o godz. 16.00 w celu głębszej analizy planu.
Skarbnik dodaje, że sprawdzi wolne kwoty w budżecie po ustaleniu finansów potrzebnych na
zabezpieczenie już podpisanych umów o inwestycje, które będą kontynuowane również w następnych latach i przedstawi kwoty, które będzie można rozdysponować na cele poprawy infrastruktury drogowej w poszczególnych miejscowościach naszej gminy.
r. Paweł Grajper zauważa, że dokument jest za mało czytelny, zawiera również drobne nieścisłości w zaplanowanych kwotach i stanowczo za słaby opis inwestycji.
J. Rodak zapewnia, że doprecyzuje zapisy po zakończeniu sesji.
r. Małgorzata Kulik pyta czy jest możliwe przesunięcie terminu spotkania z Radnymi.
Przewodniczący RG podkreśla, że mamy bardzo mało czasu jeśli chodzi o ustalenie zadań
drogowych w budżecie, w związku z czym propozycję oddala.
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Wobec braku kolejnych zgłoszeń zamyka realizowany punkt porządku obrad i przechodzi
do następnego, którym jest;
Ad. 9. Wolne wnioski i zapytania;
Przewod. RG pyta gości obecnych na sali o chęć zabrania głosu.
Sekretarz Waldemar Maniak przypomina, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym
Radni obowiązani są złożyć oświadczenia majątkowe w ciągu 2 miesięcy od końca kadencji tj.
do 16 września.
r. Monika Modła pyta według stanu na jaki dzień należy uwzględnić posiadany majątek.
Sekretarz odpowiada, że stan ma być na dzień 16 września.
Radca Prawny Wojciech Jankowski dodaje, że jeśli chodzi o koniec kadencji kwestia nie jest
do końca jasna.
Przewodniczący RG informuje, że termin kolejnej sesji nie jest jeszcze znany.
Wobec braku zgłoszeń zamyka realizowany punkt porządku obrad i przechodzi do następnego, którym jest;
Ad. 10. Zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu.
Przewodniczący Rady Gminy stwierdza, iż porządek obrad został wyczerpany i ogłasza
zakończenie obrad XLVII Sesji Rady Gminy w Biesiekierzu. Godzina zakończenia (13 : 35).
Prot. Patrycja Ziber-Cichońska
Data sporządzenia:
2018- 08-13
Przewodniczący Rady Gminy
Marek Płaza
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